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104 Národní přírodní
památka Strážník

Výměra: 1,51 ha
Vyhlášeno: 1963
Nadmořská výška: 570–590 m 
Území obce: Peřimov

Skalní ostroh se zříceninou hradu Nístějka 
na pravém břehu Jizery s výskytem zajíma-
vých rostlinných společenstev. Původní suťo-
vé bučiny byly z větší míry nahrazeny kultur-
ními smrčinami s vtroušeným bukem lesním 
(Fagus sylvatica) a jedlí bělokorou (Abies alba). 
V lokalitě roste přes 200 druhů cévnatých rost-
lin, mezi nimiž byl zjištěn i pomněnku připo-
mínající lopuštík skloněný (Heckelia deflexa). 
V podrostu se dále vyskytuje kopytník evrop-
sky (Asarum europaeum), samorostlík klasna-
tý (Actaea spicata), sleziník červený (Aspleni-
um trichomanes), řeřišnice křivolaká (Cardami-
ne flexuosa) či lýkovec jedovatý (Daphne me-
zereum). Na březích Jizery je možné pozorovat 
ledňáčka říčního (Alcedo atthis), skorce vodní-
ho (Cinclus cinclus) a konipase horského (Mota-
cilla cinerea), v okolí zříceniny hnízdí lejsek ma-
lý (Ficedula parva). Zřícenina hradu Nístějka je 
registrovanou kulturní památkou.

Spravuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím AOPK ČR, tel.: 475 220 525

105 Přírodní památka Nístějka
Výměra: 2,68 ha
Vyhlášeno: 1996
Nadmořská výška: 420–480 m 
Území obce: Vysoké nad Jizerou

Spravuje Krajský úřad Libereckého kraje, tel.: 485 226 428

Zbytky hradu Nístějka.

Lopuštík skloněný (Heckelia deflexa).

Les na východním úbočí melafyrového vrchu Strážník 
(610 m n. m.). Hornina je zde prostoupena hydrotermální 
žílou s unikátními drúzami paprsčitě uspořádaných krys-
talů křemene, tzv. hvězdovce, jehož úlomky byly nalézány 
i ve zvětralinách na povrchu. Lokalita je porostlá smrkovou 
monokulturou, ve které se zachovaly některé byliny původ-
ních jedlobučin – svízel vonný (Galium odoratum), vraní oko 
čtyřlisté (Paris quadrifolia) či kopytník evropský (Asarum eu-
ropaeum). Jámy, ze kterých byl vzácný minerál v minulosti 
nezákonně těžen byly zahrnuty zeminou, aby se zabránilo 
dalšímu poškození lokality.

Bučina v NPP Strážník.

Křemen hvězdovec (Muzeum Českého ráje v Turnově).


